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Aika

Tiistai 10.12.2019 klo 18.00, alussa jouluruokailu

Paikka

Seurakuntatalo, Ylipääntie 11, 91980 Lumijoki
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ASIALISTA: asiat 1 – 9 (28 § - 36 §)
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Maksut ja korvaukset
6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
7. Muut mahdolliset asiat
8. Tiedoksi
9. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
28 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KV:

Puheenjohtaja Seppo Pietilä avasi kokouksen.

29 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 2.12. 2019 lähtien, sekä samana
päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa ke 11.12.2019 kuukauden ajan
(KL 25 luku 3 §).
Esitys:

Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV:

Pidettiin nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat: Heikki Laurila ja
Ritva Lettojärvi.

KV:

Anne Meskus ja Henna Ollakka esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
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31 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KV:

Esitys hyväksyttiin.

32 §
MAKSUT JA KORVAUKSET
asia 5, liite 1
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan maksuista ja korvauksista vuosittain. Liitteessä 1 esitetään Lumijoen
seurakunnan maksut ja korvaukset vuodelle 2020. Suurimmat korotuspaineet ovat haudankaivuuta ja haudan
peittoa koskevissa maksuissa johtuen koneellisen haudankaivuun kohonneista kustannuksista.
Esitys (KN 26.11.2019; 103§):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 maksujen ja korvausten
hyväksymistä liitteen 1 mukaisesti.
KV:

Esitys hyväksyttiin
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33 §
TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA
2021-2022
asia 6, liite 2
Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Seurakunnan
tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen tulevasta tilikauden tuloksesta.
Talousarvioehdotuksessa vuoden 2020 vuosikate on 15.805 euroa negatiivinen ja tilikauden tulos -40.285
euroa poistojen jälkeen. Poistoja on merkitty talousarvioon 24.480 euroa.
Toimintakulut kasvavat 1,4 % ja toimintatuotot vähenevät 11,1 %. Verotuloiksi on talousarvioon määritelty
42.000 euroa. Veroprosentti on 1,95 %. Lisäksi seurakunnalle yhteisöveron poistumisen seurauksena tulee
noin 39.000 euroa valtion talousarviorahoina yhteiskunnallisten toimintojen hoitamiseen.
Taloussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tarvitsemat varat vuosina 2021-2022 yleisellä tasolla sekä vuosille
2020-2022 harkitut investoinnit. Investointeja on vuodelle 2020 merkitty 2000 euroa. Investointeja on
selvitetty tarkemmin investointiosan alussa.
Lisäksi ko. ehdotuksessa on esitetty talousarvion sitovuustasoksi pääluokkatason toimintakatetta.
Talousarviokirjaan on liitetty seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio. Hautainhoitorahaston varoilla
hoidetaan seurakunnan hoidettavaksi sovittuja hautoja. Rahastojen tuottojen tulisi kattaa kokonaisuudessaan
hautojen hoidoista aiheutuvat kustannukset.
Liitteenä 2 on vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma vuosille 20212022 sekä hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020.
Esitys (KN 26.11.2019; 104§):
Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020
sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 sekä hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2020 (liite 2) kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KV:

Asiasta keskusteltiin. Lisättiin toimintasuunnitelmaan uusi väliotsikko:
3.10. Tiedottaminen. Ja lisättiin myös kirkon parven kaiteen rakentaminen arkkitehdin
suunnitelman mukaisesti.
Esitys hyväksyttiin kokonaisuudessaan.
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34 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 7
1. Rauhan Tervehdys Ry:n vuosikokouksen terveiset
Anne Meskus toi terveisiä kokouksesta.

2. Kokouskutsujen lähettämisistä
Päätettiin jatkaa kokouskutsujen lähettämistä sähköpostitse ja lisätään tekstiviestitse
varmistus.

35 §
TIEDOKSI
asia 8
Valtuustoseminaari
- la 18.1.2020 klo 10-14: Valtuustoseminaari: Strategia ja talous
- jäsenet, varajäsenet ja työntekijät
- vieraana talouspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu, Utajärven seurakunta ja talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski, Siikalatvan seurakunta
- strategiavalinnat
Kirkkoneuvosto
- ti 17.3.2020 klo 18
- ti 5.5.2020 klo 18
Kirkkovaltuusto
- ti 11.2.2020 klo 18 vaalikokous: kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit
- ti 26.5.2020 klo 18

36 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 9
Esitys:

Kirkkovaltuusto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KV:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.38.
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